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Na jeseň v roku 2022 uplynie 650 rokov od povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. K tomuto aktu došlo v stredu
6. októbra 1372 na oktávu sviatku sv. Michala Archanjela v Trnave. Viac sa dočítate na webovej stránke mesta Skalica.

Príhovory k veľkonočným sviatkom
Milé Skaličanky, milí Skaličania,
jar v sebe skrýva čaro znovuzrodenia, začiatok nového života.
Najkrajším sviatkom tohto obdobia je nepochybne Veľká noc –
symbol pokory, nádeje a začiatku niečoho nového.
Dovoľte mi, aby som Vám popriala pozitívnu energiu do nastávajúcich dní. Životodarná voda nech prinesie zdravie, pohodu
a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zasa hojnosť na stoly nás
všetkých, aby ste sviatky jari v kruhu rodiny a priateľov strávili
čo najkrajšie a najpríjemnejšie.
Anna Mierna,
primátorka mesta

V dejinách ľudstva bolo veľa šľachetných ľudí, ktorí sa obetovali za pravdu, v ktorú verili, a za ňu aj zomreli.
Dodnes sú mŕtvi. Ježiš Kristus svoj život obetoval za všetkých, aj za tých, čo
boli nepriatelia, aby premieňal srdcia.
Jeho smrť za človeka je dôkazom jeho
lásky k nám. On tretieho dňa vstal
z mŕtvych. Tajomstvo Veľkej noci
spočíva v Jeho prechode zo smrti do
života. Ide o naplnenie dávnych proroctiev. Ježišova Veľká noc je aj našou
veľkou nocou. Jeho zmŕtvychvstanie
je aj našim zmŕtvychvstaním, otvára
sa nám ním prístup do večnosti. Svätý
Pavol to v liste Rimanom vyjadril slovami: „Neviete, že všetci, čo sme boli
pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda
spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby
sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili
na cestu nového života … Veríme, že
ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním
budeme aj žiť.“ Nebojme sa otvoriť
svoje srdcia sile Kristovho zmŕtvychvstania.
Mons. Robert Urland,
skalický farár

Zazelenajme spolu Skalicu
20. marca sa skončila prevaha noci nad
dňom a zavítala k nám jar. Vďaka predlžujúcim sa dňom začína optimistické obdobie,
všetko sa začína zelenať a kvitnúť. Rozkvet
nášho kráľovského mesta sa plánuje povýšiť
výsadbou stromov i tradičným celomestským upratovaním. Do oboch aktivít sa
zapájajú miestne podniky, zamestnávatelia
i školy. Podporiť krajšiu a zelenšiu Skalicu
môžete aj vy.
Vo výročnom roku mesta Sadíme
budúcnosť
Mesto Skalica hľadá partnerov – firmy, miestne spoločnosti a občanov mesta na zapojenie
sa do dobrovoľnej akcie s názvom „Sadíme
budúcnosť“. Zámerom celej dobrovoľnej akcie
je výsadbou stromov prispieť k zlepšeniu životného prostredia v meste pri príležitosti 650.
výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. Okrem toho, že stromy skrášľujú
verejné priestranstvá, prinášajú ďalšie pozitíva
ako zlepšenie kvality ovzdušia a pôdnych podmienok, zvýšenie biodiverzity, zníženie hluku
a prašnosti. Rovnako prispievajú k zníženiu
dopadov zmeny klímy – zmiernenie horúčav
a následkov prívalových dažďov. Mesto Skalica získalo za zmierňovanie dopadov zmeny
klímy ocenenie – v kategórii súťaže Enviromesto 2021„Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy“ prvenstvo za revitalizáciu
veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení.

Podarí sa nám spolu vysadiť symbolických
650 stromov?
Mesto má vytipované lokality na mestských
pozemkoch, kde má záujem realizovať výsadbu – aleje, vnútrobloky, vetrolamy a pod.
Umiestňovať a vysádzať dreviny na mestských
pozemkoch sa bude po dohode a pod dohľadom zodpovedného pracovníka mesta, ktorý
určí aj konkrétne druhy drevín. Záujemcovia
môžu vo vlastných areáloch a na vlastných
pozemkoch uskutočňovať výsadbu ľubovoľne
(samozrejme s ohľadom napr. na susedné pozemky a nehnuteľnosti, priestorové možnosti
pozemku). Vo všeobecnosti odporúčame vysádzať také druhy drevín, ktoré sú prevažne
domáce a typické pre vybranú lokalitu. Ako

pokračovanie na strane 2

Prečítate si
Rozhovor: Dobrovoľníci
Farskej charity Skalica
odvádzajú obrovský kus
práce. Pomoci odídencom
z Ukrajiny obetujú všetok
svoj voľný čas.
Oznamy
Zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva 23.2.2022
Šport v marci
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príklad uvádzame základné druhy, prípadne
kultivary líp, javorov, dubov, jaseňov, hlohov,
ovocné druhy, ktoré sú veľmi efektné a obľúbené aj v okrasných formách a iné. Je možné
samozrejme vysádzať aj cudzokrajné dreviny,
nesmú to však byť dreviny, ktoré sú invazívne.
Invazívnymi drevinami, nežiaducim, ktoré sa
nemôžu vysádzať sú javorovec jaseňolistý, pajaseň žliazkatý, kustovnica čínska, beztvarec
krovitý.
Ako sa môžete zapojiť?
• kúpa a výsadba stromčekov
• zakúpenie stromčekov (vysadí mesto alebo
iný záujemca)
• pomoc pri výsadbe (brigáda, mechanizmus
a podobne)
• pomoc pri následnej starostlivosti (najmä
zalievanie v letnom období min 2 nasledovné letá – podľa podmienok)
• zvažujeme aj možnosť finančného príspevku
od záujemcu – o prípadnej možnosti poskytnutia finančného príspevku na výsadbu
budeme informovať.
Výsadbu je možné realizovať v jarnom alebo
v jesennom období. V našich klimatických
podmienkach je lepšie realizovať jesennú výsadbu. Je to z toho dôvodu, že v posledných
rokoch nastupuje jar rýchlo a trvá krátko, kým
nastúpi letné obdobie. To je spojené s horúčavami, ktoré so sebou prinášajú vysoké teploty
a dlhotrvajúce sucho. Rastliny v takýchto podmienkach trpia. Stromy vysadené na jar vynakladajú množstvo energie na zakorenenie aj na
rast listov, výhonkov a zároveň aj tvorbu púčikov. Pri takto sťažených podmienkach je im
potrebné pomôcť pravidelnou zálievkou. Jesennou výsadbou sa často predíde zbytočným
stratám a vysokým nákladom, ktoré sú spojené
so zavlažovaním a opakovanou výsadbou. Ďalšou výhodou jesenného termínu je čas, ktorý
dreviny získajú na zakorenenie. V mesiaci apríl
sa bude vysádzať v areáloch materských a základných škôl v meste.
Záujemci o jesennú výsadbu stromčekov
(október – november) môžu mesto kontaktovať a vybrať si:
a) výsadba stromov na verejných priestranstvách mesta Skalica, prevažne na sídliskách.
Na výsadbu požadujeme použiť alejové stromy s obvodom kmienika minimálne 10 cm
a výškou zapestovanej korunky min 2,20 m.

b) zapojiť sa do výsadby stromoradia v lokalite Jazerné polia, ktoré by oddeľovalo zónu
rodinných domov od poľnohospodárskej
pôdy. Na výsadbu by sa použili cca 3 ročné jedince, výsadbu by sme naplánovali v jesennom
období (november).
Ak sa rozhodnete zapojiť do výsadby stromov,
či už výsadbou, zakúpením stromčeka alebo
pomoci pri samotnej výsadbe kontaktujte nás
na mail stromy@mesto.skalica.sk. V prípade
záujmu o jesennú výsadbu najneskôr do konca júna. V prípade, že sa budete chcieť zapojiť
do projektu inou formou ako vysadiť stromy,
napr. pomoc pri zálievke stromov v letnom období, o svojom zámere nás môžete informovať
na uvedenom kontakte. Záujemcov, ktorí vysadia stromčeky na svojom pozemku, vo svojom
areáli, prosíme o nahlásenie počtu a druhov
stromov na vyššie uvedenú emailovú adresu,
aby sme vedeli uvedené počty do našej spoločnej akcie zarátať. Ďakujeme za spoluprácu.
Akcia Vyčistime si Skalicu začína už
v týchto dňoch
Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Je to ekologicky zameraný sviatok, ktorý
upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Ľudia menia štruktúru krajiny,
likvidujú mokrade, lúky a ostatné biotopy,
znečisťujú prírodu odpadom. Mesto Skalica
sa zapája do aktivít na podporu skvalitnenia
životného prostredia. Jar sa v našom meste už

tradične spája s celomestským upratovaním.
Aj v tomto roku sa organizuje od 7. do 30.
apríla akcia pod názvom Vyčistime si Skalicu v spolupráci so SiEko a spoločnosťou
VEPOS – SKALICA, s.r.o. Pri realizácii akcie
sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov
mesta a dobrovoľníkov. V sobotu 23. apríla
od 9.00 do 12.00 hodiny sa uskutoční spoločné upratovanie vybranej lokality, ktorá
bude včas oznámená. Týmto si dovoľujeme
osloviť občanov nášho mesta, spoločenstvá
vlastníkov bytov či firmy a požiadať ich, aby
prispeli ku skrášleniu nášho mesta napr. vyčistením okolia svojich príbytkov, domov, bytoviek či areálov firiem (vyhrabávanie lístia,
papierov, nečistôt). Vzniknutý odpad bude
možné umiestniť do zberných nádob na zmesový odpad a vytriedené zložky ako papier
a plasty do príslušných zberných nádob na
triedený odpad. I toto je jedna z možností ako
sa spolupodieľať na skrášlení okolia a zároveň
je dôkazom toho, že nám na čistote a životnom
prostredí v Skalici naozaj záleží. V prípade záujmu zapojiť sa do tejto akcie vám budú poskytnuté vrecia a rukavice. Ich počet nahláste
do 13. apríla 2022. Bližšie informácie vám
poskytnú na oddelení strategického rozvoja,
výstavby a životného prostredia Mestského
úradu Skalica, Ing. Špaček tel.: +421 6903 217,
e-mail: spacek.jan@mesto.skalica.sk alebo
vyskoc.marek@mesto.skalica.sk.
-red-

Apríl je mesiacom lesov
Lesy v okolí Skalice poznáme pod názvom
„Skalické hory“ v Zlatníckej doline, Kopečnica, Pecivál a lužný les pri rieke Morava tzv. „Dolný les“. Záujem ľudí o trávenie času v lesoch stúpol najmä od obdobia
pandémie. Lesy v Skalici zaberajú plochu
1 789 ha, z toho 1 150 ha je vo vlastníctve
mesta Skalica. Starostlivosť o skalické lesy
zabezpečuje Odborný lesný hospodár z firmy Letax s.r.o. Mestské lesy obhospodaruje

firma Agroma s.r.o. a Štátne lesy SR. Medzi
najčastejšie druhy drevín patria dub zimný,
hrab obyčajný, buk lesný, topoľ čierny a jaseň
štíhly. V roku 2021 sa konala výsadba drevín
na ploche cca 2 ha v počte 17 000 ks sadeníc dubu, ktoré boli ošetrené náterom proti
okusovaniu zvermi. Opravovali sa oplotenia
lesných škôlok a vyžínali sa už zalesnené
plochy, ktoré boli zaburinené.

Výruby suchých drevín
V poslednom čase začalo v Zlatníckej doline
presychať veľa stromov, najmä borovíc. Spoločnosť SMM, s.r.o. a o.z. Chatári – Skalické
hory zmapovali terén a označili tie dreviny,
ktoré sú v kritickom, nevyhovujúcom stave
alebo ohrozujú majetok chatárov s cieľom sa
o tieto dreviny postarať. Miestnou obhliadkou, na ktorej sa zúčastnili pracovníci Štátnej
ochrany prírody SR, Správy CHKO Záhorie
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Malacky, o.z. Chatári – Skalické hory, odboru životného prostredia Mestského i Okresného úradu v Skalici, sa zisťoval skutočný
stav označených drevín určených na výrub
– bol preverený počet, druh, obvod kmeňa,
dutiny i hniezda. Po odbornom posúdení
stavu navrhovaných drevín vydal Okresný
úrad súhlas s výrubom 346 stromov. Dreviny určené na výrub sú prevažne suché, poprípade preschnuté alebo poškodené. Jedná
sa o kalamitný stav suchých borovíc v danej
lokalite. Nejde o taký rozsah výrubu, ktorý

by výrazne zmenil štruktúru krajiny a nejde o lokalitu osobitne významnú z hľadiska
záujmov ochrany prírody. Výrub bude uskutočnený mimo vegetačného obdobia, teda
od prvého októbra do konca februára bežného roka, najneskôr do konca februára 2024.
Jarné obdobie predstavuje zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici upozorňuje na začínajúce sa jarné obdobie, čo predstavuje zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiarov, a to hlavne
v lesných porastoch, kde sa začína rozvíjať
nová vegetácia. Každoročne sa stretávame
s porušovaním zákazov, hlavne sa porušuje zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov
a stromov, ako aj zakladanie ohňov v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu, čo spôsobuje veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy, hospodárskych
budov a spôsobuje smrteľné zranenia, najmä
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u občanov v dôchodkovom veku. Pamätajte
aj na to, že odhodená neuhasená cigareta,
prípadne zápalka, sú veľmi častou príčinnou
vzniku požiaru. Turistom, ktorí sa pohybujú
po lesných porastoch a rôznych rekreačných
oblastiach pripomíname, že oheň je možné
klásť len na určených miestach a zvýšenú
pozornosť treba venovať jeho uhaseniu
a uloženiu popola pri chatách.
Vyzývame všetkých občanov, turistov, hubárov, aby sa na svojich prechádzkach lesom správali tak, akoby boli vo svojom
vlastnom, alebo radšej tak, ako sa na zodpovedných a mysliacich ľudí patrí. V takomto prípade nám to príroda vráti príjemným pobytom v nej. Preto si naše lesy
chráňme, aby boli zdravé a bohaté. Na
zníženie nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch je potrebné dodržiavať určité
zásady, ktoré sa dočítate na webovej stránke
mesta Skalica. 
-red-

Oznamy
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023
Od 02.05.2022 do 04.05.2022 bude prebiehať zápis do Materskej
školy, Dr. Clementisa 59, Skalica. Zákonný zástupca má možnosť
zapísať svoje dieťa:
• elektronickou formou (od 02.05.2022 do 03.05.2022) cez elektronickú schránku (www.slovensko.sk) podľa zákona o E-Govermente.
• papierovou formou (dňa 04.05.2022 od 07:30 do 16:00
hod. v budove MsÚ Skalica vo veľkej zasadačke). Zápis bude organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.
Rodič prinesie vyplnené tlačivá, ktoré sú dostupné od 04.04.
2022 na všetkých pracoviskách, v budove MsÚ Skalica aj na webových stránkach MŠ Skalica. MŠ Skalica žiada rodičov, aby pri zápise
detí mali tieto tlačivá už vyplnené, potvrdené pediatrom a podpísané OBIDVOMI RODIČMI. Všetky potrebné informácie k elektronickej aj papierovej forme zápisu sú dostupné na webovej stránke
MŠ Skalica

Aktuálne oznamy
Mesta Skalica

Pre majiteľov psov
Vzhľadom na zvýšený výskyt sťažností obyvateľov mesta Skalica na nevhodné správanie majiteľov psov, ktorí po svojich miláčikoch nezabezpečujú zber exkrementov oznamujeme, že prostredníctvom Mestskej polície Skalice sa bude vykonávať zvýšená
kontrola na verejných priestranstvách a obytných zónach bytových domov.
Dôrazne upozorňujeme na povinnosti majiteľov psov v zmysle
VZN Mesta Skalica č. 2/2015 a Zákona č.282/2002 Z.z. ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov:
• zabezpečiť zber psích výkalov, po znečistení to bezodkladne
odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto,
ktorým je nádoba na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na psie výkaly,
• zákaz voľného pohybu psov na území mesta, možno vodiť
psa len na vôdzke.
Držiteľ psa, ktorý má zaplatenú daň za psa, si môže každý rok na
informáciách Mestského úradu v Skalici BEZPLATNE prevziať
400 kusov hygienických vreciek na zber psích výkalov. Netreba
zabúdať na to, že prostredie v ktorom žijeme, si vytvárame sami
a nemalo by byť len predmetom kontrol a sankcií.

Pomoc Ukrajine
Kontaktné miesto pre
odídencov z Ukrajiny

Dvojjazyčné informácie
pre Ukrajincov na webe mesta

V priestoroch radnice samospráva zriadila kontaktné miesto s poradenstvom
pre občanov Ukrajiny – vchod cez
Mestskú políciu zo Štefánikovej ulice.
Otváracie hodiny pondelok, streda, piatok od 9:00 do 12:00 hodiny. Kontaktnou osobou je rusky a slovensky hovoriaca Alesya Novokshonova. Kontaktné
údaje: mail: alesya@mesto.skalica.sk, tel.:
+421 908 778 647.

Na oficiálnom webovom sídle mesta
Skalica bola vytvorená zložka Pomoc
Ukrajine, na ktorom sú denne aktualizované a priebežne dopĺňané všetky
užitočné informácie pre odídencov
z Ukrajiny. Všetky informácie, dôležité
kontakty, tlačivá, videá a materiály na
stiahnutie sú dvojjazyčné.

Oznam pre zamestnávateľov v meste
Zbierame kontakty na zamestnávateľov,
ktorí môžu ponúknuť prácu odídencom
z Ukrajiny.
Mesto Skalica ponúka zamestnávateľom
v meste spoluprácu pri zverejňovaní pracovných ponúk pre odídencov z Ukrajiny.
Tieto informácie budú preložené aj do
ruského jazyka a zverejnené na mestskom
webe skalica.sk v zložke Pomoc Ukrajine – Pracovné ponuky. Ponuky voľných
pracovných miest môžete posielať na mail
pomocukrajine@mesto.skalica.sk.
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Rozhovor

Dobrovoľníci Farskej charity Skalica odvádzajú obrovský kus práce.
Pomoci odídencom z Ukrajiny obetujú všetok svoj voľný čas
Prílev odídencov z Ukrajiny spustil vlnu veľkú solidarity. Od prvého dňa vypuknutia vojny Farská charita Skalica spustila zbierky a naďalej sa aktívne podieľa na poskytovaní komplexnej pomoci odídencom, ktorí sú ubytovaní v Skalici a blízkom okolí. Jej
činnosť funguje čisto na dobrovoľníckej báze (popri zamestnaní). O tom, aké aktivity plní a čo všetko zahŕňa pomoc ľuďom utekajúcim z rodnej krajiny, nám povedala terénna sociálna pracovníčka Mgr. Barbora Vajlová.
Akú formu pomoci ponúka Farská
charita Skalica a pre koho je určená?
Farská charita Skalica patrí do siete
charít Bratislavskej arcidiecéznej charity.
Poskytujeme služby nielen pre odídencov z Ukrajiny, ale pravidelne poskytujeme potravinovú pomoc ľudom v núdzi
vďaka darom od rôznych ľudí, organizácií a spoločnosti Tesco, od ktorej odoberáme potravinovú banku. Počas dištančného vzdelávania sme deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia v spolupráci s miestnymi firmami a súkromnými
darcami poskytovali techniku ako počítače, tablety, telefóny, aby sa mohli žiaci
vzdelávať a aby nestratili kontakt so školou. Tým, ktorí sa nachádzali v krízovej
situácii a nemohli si platiť internet, sme
poskytli úhradu internetu. Takisto pre
ľudí v núdzi zo Skalice organizujeme
rôzne swapy, kde si môžu vybrať oblečenie a obuv. Pravidelne organizujeme
charitatívnu akciu Vianoce do rodín,
organizujeme odborné prednášky, kurzy. Zaraďujeme deti do denných letných
tábor, podporujeme talenty. Tiež poskytujeme sociálne, pracovno-právne poradenstvo. Pomáhame nájsť prácu. Teraz
sa orientujeme na pomoc odídencom
z Ukrajiny, čo si vyžaduje veľa času. To
však neznamená, že ostatným ľudom
v núdzi, ktorí sa na nás obrátia, nepomôžeme, ale prosíme o trpezlivosť. Často sa stretávame s názorom a útokmi, že
sa ostatným nepomáha. Nie je to pravda. Avšak chcela by som zdôrazniť, že
ktokoľvek sa môže stať dobrovoľníkom,
alebo môže byť nápomocným ľuďom
v núdzi vo svojom okolí.
Viete približne koľkým ľuďom utekajúcim z Ukrajiny ste pomohli?
Vďaka systematickej a koordinovanej
pomoci a spolupráci s viacerými podnikateľmi, lekármi a organizáciami, firmami v Skalici a tiež vďaka spolupráci
s okolitými obcami približne 120 ľudí
našlo bezpečie v dočasnom ubytovaní.

Od prvých dní ich sprevádzame na úradoch, v banke, u lekára. Postupne ich
integrujeme do bežného života – pomáhame im nájsť prácu, deti zaraďujeme do
školského vzdelávania.
Vďaka Vašej hmotnej i finančnej pomoci od ľudí im dokážeme zabezpečiť základné potreby, lieky, oblečenie a obuv
v Centre solidarity v Skalici.
Ako sa s nimi dorozumievate? Ako
riešite komunikačnú bariéru?
Prekonať komunikačnú bariéru nám
pomáhajú študenti z Ukrajiny, ktorí
študujú na strednej škole Via Humana
a pomáhajú nám ako tlmočníci. Najviac
rozprávajú ukrajinsky a anglicky. Veľmi
sú nám v nápomocní aj lekári pochádzajúci z UA, ktorí už v Skalici pôsobia
viacero rokov, pre odídencov z UA sú
veľkou oporou najmä v prvých dňoch po
príchode na Slovensko.
Kde sa stretávate?
Zriadili sme Centrum solidarity na
Kráľovskej ulici v Útulni pri františkánskom kostole, kde môžu prísť úplne všetci. Nielen tí, čo sú ubytovaní cez nás, ale
všetci, ktorí sú ubytovaní v Skalici a okolí a potrebujú oblečenie, obuv, základné
potraviny a hygienu. Navštíviť nás môžu
v utorky a štvrtky od 14 – 17 hod. Poskytujeme im základné sociálne i pracovno-právne poradenstvo, máme prehľad
o voľných pracovných miestach v Skalici, o ktoré sa môžu uchádzať, o možnostiach vzdelávania.
Na úradoch prebieha všetko hladko?
Myslím, že je to pre všetkých úplne nová
a nezvyčajná situácia. Odídenci sa musia
hlásiť na cudzineckej polícii v krajských
mestách. Mnohí musia najskôr vybaviť
potrebné dokumenty na ÚPSVaR. Všade
sa snažia byť veľmi nápomocní. Veľmi by
som chcela poďakovať za prístup a ústretovosť na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Skalici. Často musíme riešiť

rôzne ťažké situácie a vždy sú veľmi nápomocní. Taktiež v bankách, v školách,
tiež v ambulanciách lekárov, či u zamestnávateľov, všade sa stretávame s pochopením a ústretovosťou pomôcť týmto
ľuďom, ktorí museli nedobrovoľne opustiť svoj domov, aby ochránili svoje deti
a mohli byť v bezpečnom prostredí.
Uskutočňujete rôzne zbierky. Kde sa
o nich môžu občania dozvedieť?
Všetky zbierky a výzvy o aktuálnej potrebe pravidelne uverejňujeme na našej
sociálnej sieti Facebook. Často potrebujeme konkrétne veci zo dňa na deň. Mesto Skalica s nami od začiatku komunikuje, takže aj na stránkach mesta. Prosíme,
aby darcovia skutočne nosili veci, ktoré
kopírujú výzvy a sú potrebné. Na výzve
je vždy vypísané, čo je aktuálne potrebné
a kde a kedy sa veci zbierajú.
Ako pomáhajú Skaličania?
Od prvého dňa sú nám Skaličania veľmi
nápomocní, sami nás kontaktujú, pýtajú sa čo konkrétne je potrebné a ako
môžu pomôcť. Niektorí ubytovali, iní
zasa pomohli s výbavou do domácnosti
pre tých, čo boli ochotní ubytovať ľudí
z Ukrajiny, ale nemali možnosti všetko
dokúpiť. Pravidelne nám dodávajú oblečenie, obuv, potraviny, drogériu. Taktiež
mnohé organizácie a firmy v meste sú
nám veľmi nápomocní a spoločne poskytujeme pomoc odídencom z Ukrajiny i núdznym v meste Skalica, za čo
všetkým z celého srdca v mene všetkých,
ktorým sa pomáha, ĎAKUJEME.
-sur-
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Pomáhame Ukrajine
lica, ktorú navštevujú 2 ukrajinské deti,
uskutočňuje jazykový kurz s rodičmi a deťmi i poobede online. Komunikácia s deťmi
prebieha v ruštine a angličtine. Materská
škola Skalica, ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, otvára dňa 4. 4. 2022
na elokovanom pracovisku Dr. Clementisa
novú triedu pre ukrajinské deti. Do novej
triedy bude zaradených 22 ukrajinských
detí. V triede budú rôzne vekové kategórie.
Keďže ide v prevažnej väčšine o deti pracujúcich rodičov, hradia poplatky v rovnakej výške ako ostatní zákonní zástupcovia
v ostatných triedach.

Finančná pomoc pre Ukrajinu sa
vyzbierala na koncerte i športovej
akcii

24. februára začalo Rusko masívny vojenský útok na svojho východného suseda.
Boje prinútili ľudí ujsť zo svojich domovov.
Útočisko hľadajú aj v meste Skalica.

Ukrajinské deti sa začali začleňovať do škôl v meste

Do základných a stredných škôl v Skalici nastúpili deti z Ukrajiny. K 30. 3. 2022
nastúpilo do troch základných škôl, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
44 detí, ktoré sú evidované ako odídenci

z Ukrajiny. Na Gymnázium F. V. Sasinka
nastúpili 4 žiaci. Riaditelia základných škôl
Vajanského, Strážnická, Mallého a riaditeľka gymnázia sa vyjadrili, že začlenenie
do škôl prebieha bez problémov. Zaraďovanie žiakov do tried sa uskutočňuje
podľa veku. Jediným problémom je komunikačná bariéra, ktorú riaditelia riešia
otvorením základného jazykového kurzu
zo slovenského jazyka pre ukrajinské deti.
Súkromná základná škola Štvorlístok Ska-

OZ Záhorácky anjel s podporou mesta
Skalica zorganizovalo akustický koncert
pre Ukrajinu pod názvom Hudba nás spája na podporu ukrajinského ľudu. Koncert
iniciovali samotní umelci. Výťažok 1 144 €
putoval na transparentný účet Fondu vzájomnej pomoci, ktorý je zriadený Úradom
vlády SR. Finančná čiastka 740 € na pomoc
rodinám z Ukrajiny, ktoré žijú v meste Skalica a blízkom okolí, sa vyzbierala na dobročinno-športovej akcii Športom pomáhame, ktorú organizovalo Športové centrum
Barbar Skalica. Peňažný dar bol odovzdaný organizácii Farská charita Skalica.
-red-

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Skalica 23. 2. 2022
Na druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Skalica v roku 2022, ktoré
sa konalo formou videokonferencie, boli
schválené všetky materiály. Vyberáme:
VZN č. 1/2022 o participatívnom
rozpočte mesta Skalica
Umožňuje občanom mesta predkladať
projekty a hlasovaním sa zapojiť do rozhodovania a prerozdeľovania časti verejných zdrojov na skvalitnenie jednotlivých oblastí života v meste. Návrh VZN
o participatívnom rozpočte je prienikom
praktických poznatkov a viacerých nariadení, ktoré už uplatňujú mestá Lučenec,
Hlohovec, Banská Bystrica a iné. Mesto
bude pripravovať vnútornú smernicu,
v ktorej sa definuje spôsob predkladania
nových projektov v budúcom roku a priebeh procesu ich schvaľovania. Vo viacročnom rozpočte sa zatiaľ uvažuje o sume
15 000 € na rok 2023. Upresnenie bude
predmetom schvaľovania rozpočtu na rok
2023 – 2025 a vo výzve na predkladanie
projektov.

VZN č. 2/2022 Územný plán mesta
Skalica – zmeny a doplnky č. 6
Aktualizáciu územného plánu mesta Skalica pripravoval mestský úrad viac ako rok
a pol. Po schválení nadobudol účinnosť
26. 3. 2022. Zapracovať sa museli zámery, ktoré boli prvoradým impulzom pre
aktualizáciu územného plánu, rovnako
úlohy, ktoré vyplynuli z nových skutočností. Jedným z nich bol obchvat mesta
Skalica, ktorý súvisí s prípravou obchvatu
mesta Holíč. Obchvat sa riešil vo väzbe na
prístup k priemyselnej zóne, ale so snahou o elimináciu negatívnych dopadov na
obyvateľov Krivých Kútov ako i na chránené územia. Druhou otázkou bolo zapracovanie aplikačných opatrení na zmenu
klímy, najmä so snahou o zvýšenie podielu zelene v rozvojových lokalitách mesta
a s podporou realizácie „zelených“ striech.
Rovnako sa zaregulovala možnosť umiestňovania reklám pri rozdelení mesta do
štyroch zón s prispôsobením typu reklám
od malých štítov v pamiatkovej zóne až po

väčšie bilboardy mimo zastavanej krajiny
a mimo lokalít vinohradov. Mestské zastupiteľstvo aktualizovaný návrh územného plánu schválilo. Zásadné pripomienky
od obyvateľov mesta neboli. Prišlo však
veľa podnetov na ďalšie zmeny a doplnky,
s ktorými sa bude mesto zaoberať v ďalšom období. V najbližšom období bude
z dôvodu prehľadnosti zverejnené úplné
znenie záväzných častí a pripravuje sa
digitalizácia, ktorá však závisí od finančných prostriedkov a tie na tento účel zatiaľ
vyčlenené nie sú.
Návrhy na poskytnutie dotácie v oblastiach športu, kultúry, práce s mládežou a sociálnej oblasti
Takmer 120 000 € bolo prerozdelených na
rozvoj aktivít občianskych združení a neziskových organizácií z rozpočtu mesta
Skalica:
• podpora aktivít v oblasti práce s mládežou 10 000 €,
• športová činnosť 80 218 €,
• sociálna oblasť 13 000 €,
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• podpora drobných kultúrnych aktivít
15 000 €.
Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Regenerácia
vnútrobloku sídliska na ulici L. Svobodu v Skalici“
Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie Žiadosti o poskytnutie NFP za účelom
realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici L. Svobodu v Skalici“, ktorého cieľom je regenerácia verejného priestranstva vnútrobloku so zameraním na zlepšenie environmentálnych
aspektov v danej oblasti. V rámci projektu
budú okrem iného vybudované 3 detské
ihriská pre 3 rôzne vekové skupiny detí.
Na základe projektovej dokumentácie
boli celkové výdavky projektu stanovené
na úrovni 297 081,05 €, z čoho dotácia
predstavuje sumu 282 227,– € a spolufinancovanie mesta 14 854,05 €.

Skalický trdelník a skalické vína na svetovej
výstave v Dubaji
Od začiatku októbra do konca marca tohto roku otvorila svoje brány najväčšia svetová
výstava inovácií, priemyslu a kultúry krajín s názvom „Expo Dubaj 2020“. Každá zo 193
krajín vo svojom pavilóne venovala priestor tomu najlepšieho z danej zeme. Do slovenského pavilónu sa zaradil i náš klenot – Skalický trdelník a skalické vína. Bola im venovaná špeciálna pozornosť, kvôli čomu boli Ministerstvom hospodárstva SR prizvaní na
výstavu aj zástupcovia mesta Skalica. Skalické produkty zožali úspech a aj touto cestou
sa darí prispievať k pozitívnej propagácii nášho mesta a našej krajiny.
-sur-

Všetky potrebné informácie nájdete na
mestskom webe v zložke Samospráva –
Mestské zastupiteľstvo. Najbližší termín
ďalšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici je 18. 5. 2022.

-sur-

Šport v marci
S pomalým uvoľňovaním epidemiologických opatrení sa začali na športoviská vracať aj diváci. Je to určite dobrá správa pre športovcov a verme, že to tak aj ostane.
Skalickí hokejbalisti prechádzali základnou časťou aktuálneho súťažného ročníka
doslova ako nôž maslom. Vo svojej spanilej jazde bez prehry pokračovali aj pred
koncom základnej časti v marci. Porazili
Leaders Bratislava 7:4, HBC Košice 5:1
a LG Bratislava 4:2. Prvá prehra po dlhých
mesiacoch (a iba druhá v základnej časti)
prišla v Nitre, kde Skaličania prehrali 2:5.
Povedzme však, že to už bolo v čase, keď
bolo jasné, že skončia po základnej časti
na prvej priečke (napokon s priepastným
rozdielom 10 bodov pred druhou Nitrou).
V prvý aprílový víkend sa rozbehlo play
off. Súperom HBK Hokejmarket je HBC
Košice.

MFK Skalica vs. FC ŠTK Šamorín

Futbalisti začali jarnú časť
súťažného ročníka už na
konci februára. V 18. kole
porazili Námestovo 2:0.
V prvom marcovom kole
doma podľahli lídrovi
tabuľky Podbrezovej 0:2.
Nasledovala remíza 2:2
v Košiciach a potom dve
výhry. Najprv doma 1:0
so Šamorínom a v 26. kole
v Púchove 2:1. Na konci
marca Skaličanom patrila tretia priečka (46 bodov) za prvou Podbrezo- 1. zápas semifinále HK iClinic Skalica a HK Vitar Martin
vou (52 a zápas k dobru) a druhou Banskou natým súperom HK Gladiators Trnava.
Bystricou (49). Aprílový Siedmy celok tabuľky kládol favoritovi
program hráči MFK Skali- tuhý odpor a do štvrťfinále Skaličania
ca odštartovali mimoriad- postúpili so zápasovým skóre 4:3 až po
ne dôležitým domácim zá- odohratí plného počtu zápasov (3:4, 5:3,
pasom so štvrtým (43) Ko- 4:2, 5:2, 2:1sn, 1:2pp, 3:2pp). Semifinámárnom (po uzávierke).
lovým súperom HK Skalica sa stal HK
Vitar Martin. Skaličania sériu nezačali
Hráči HK Skalica bez pro- dobre a dvakrát doma prehrali (2:3pp,
blémov postúpili do vy- 2:4). Do série sa vrátili po výhre v Marraďovacích bojov play off tine 3:2pp. Štvrtý zápas však opäť priniez druhej priečky (prvá sol výhru Martina 3:0. Ďalší priebeh tejto
Žilina, tretí Martin). Vo štvrťfinálovej série bol po uzávierke SP.
štvrťfinále sa stretli s húževCVČ Skalica
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do 08.04.2022

výstava Atómová včela

Galéria u františkánov

10:00 - 17:00 hod.

Výstava obrazov výtvarníčky Magdalény Masarárovej a kolektívu detí z MŠ Skalica,
EP Hviezdoslavova. Výstava potrvá do 8. apríla 2022.

vstup voľný

02.04.2022

XCO a E-BIKE XCO Skalica 2022

Zlatnická dolina

od 10:30 hod.

Medzinárodné cyklistické preteky na horských bicykloch a horských elektrobicykloch
na tratiach Bike Arény Zlatnická dolina. Viac info na: www.xco-skalica.webnode.sk

vstup voľný
pretekári štartovné

02.04.2022

Pivný fest

Orlovňa

16:00 hod.

Pivný festival s pivovarmi Vintoperk Skalica, Wywar Holíč, Štramák Senica, Svätojánsky
pivovar Moravský Sv. Ján a interpretmi Take it easy, Ľuboš Beňa & Prospektori a ďalší.

7€

Detská cyklojazda 2022

Zlatnická dolina

Športové cyklistické podujatie pre deti.
Viac info na: www.xco-skalica.webnode.sk/detsky-pretek

vstup voľný
pretekári štartovné

Hurbanov pamätník

Koncertná sála
františkánskeho kláštora

Okresné kolo 54. ročníka Hurbanovho pamätníka.

vstup voľný

Jarné handmade trhy na radnici

Mestský úrad

Trhy handmade výrobkov, ktoré nikde inde nekúpite.

vstup voľný

Mesto Skalica

Bike Aréna Zlatnícka dolina,
HERTLSPORT, H-Triathlon team

IKCM Dvere o.z.

03.04.2022
10:00 hod.
Bike Aréna Zlatnícka dolina,
HERTLSPORT, H-Triathlon team

05.04.2022
09:00 - 16:00 hod
Mesto Skalica,
Záhorské osvetové stredisko

06.04.2022
09:00 - 17:00 hod.
Mesto Skalica

09.04.2022
19:00 - 01:00 hod.
Mesto Skalica

Prehľad
podujatí
Posedenie pri cimbale
APRÍL 2022
Tradičné podujatie s ľudovou hudbou Skaličan.

Dom kultúry

strana 2
12 €

Park oslobodenia
Informácie o bezplatnom
uverejňovaní
Pietny
akt podujatí poskytuje
Turistická informačná kancelária mesta Skalica (tel.č.: +421 34 664 53 41, +421 915 723 216).
informácie sú tiež uverejňované na www.tikskalica.sk a vo vysielaní Záhoráckeho rádia,
11:00 -Všetky
11:30 hod.
Pietnykancelária,
akt k 77. výročiu
Skalice.
voľný
FB TIK Skalica - Turistická informačná
FBOslobodenia
Tik Skalica,
FB Mesto Skalica - oficiálna vstup
stránka.

11.04.2022

Mesto Skalica

14.04.2022

Veľkonočná radnica deťom

15:00 - 17:00 hod.

Akcia plná prekvapení pre deti. Môžete sa tešiť na dielničky - maľovanie vajíčok

Mestský úrad

vstup voľný

7
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11.04.2022
11:00 - 11:30 hod.
Mesto Skalica

Prehľad podujatí
APRÍL 2022
Prehľad podujatí
Pietny akt
APRÍL 2022
Pietny akt k 77. výročiu Oslobodenia Skalice.

strana 2
Park oslobodenia

strana 2
vstup voľný

11.04.2022
14.04.2022

Pietny
akt deťom
Veľkonočná
radnica

Park
oslobodenia
Mestský
úrad

11:00
15:00 - 11:30
17:00 hod.
Mesto Skalica

Akcia plná prekvapení pre deti. Môžete sa tešiť na dielničky - maľovanie vajíčok
Pietny akt k 77. výročiu Oslobodenia Skalice.
a obrázkov, maľovanie na tvár a bublinková šou s Mr. Bubble.

vstup voľný

14.04.2022
22.04.2022

Veľkonočná
radnica
Zrkadlo
duše deťom

Mestský
úrad
Galéria
u františkánov

15:00
10:00 - 17:00
15:00 hod.
Mesto Skalica

Akciaobrazov
plná prekvapení
deti. Môžete
savýtvarníčky
tešiť na dielničky
- maľovanieMedňanskej.
vajíčok
Výstava
tvorenýchpre
technikou
pouring
Jany "Večernice"
a obrázkov, maľovanie
tvár adobublinková
šou s Mr. Bubble.
Výstavana
potrvá
27.05.2022.

vstup voľný

22.04.2022
23.04.2022

Zrkadlosiduše
Vyčistime
Skalicu

Galéria Skalica
u františkánov

10:00
09:00 - 15:00
12:00 hod.

Výstava obrazov tvorených technikou pouring výtvarníčky Jany "Večernice" Medňanskej.
Podujatie organizované pri príležitosti Dňa Zeme 2022.
Výstava potrvá do 27.05.2022.

vstup voľný

Vyčistime
si Skalicu
Súsedova zahrádka

Skalica
Dom
kultúry

Veselohra Divadelnej
skupiny
XY z Rovenska.
Jej dej je
priamy,
Podujatie
organizované
pri príležitosti
Dňa
Zemeľahko
2022. pochopiteľný a
opisuje život ľudí na dedine, keď sa naši predkovia ešte obliekali do krojov.

predpredaj
Skalica 5 €
vstupTIK
voľný
na mieste 7 €

Súsedova
zahrádka
Koncert IMONOLITH,
ASCEND
THE HOLLOW a ďalší

Dom kultúry
Orlovňa

Veselohra Divadelnej skupiny XY z Rovenska. Jej dej je priamy, ľahko pochopiteľný a
opisuje
ľudívna
keďvsa
naši predkovia
ešte obliekali
do krojov.
EU - život
UK Tour
23dedine,
krajinách,
Skalici
je jediný koncert
na Slovensku!

predpredaj TIK Skalica 5 €
online predpredaj GoOut 13 €
na mieste 7 €
na mieste 16 €

Koncert IMONOLITH,
HOLLOW a ďalší
Pocta Dr.ASCEND
Jankovi THE
Blahovi

Orlovňa
Dom kultúry

Mesto
Skalica
Mesto
Skalica,
SiEKO

23.04.2022
09:00
- 12:00
17:00
hod.hod.
Mesto Skalica, SiEKO
Mesto Skalica

23.04.2022
23.04.2022
17:00 hod.
19:00 - 01:00 hod.
Mesto Skalica
MAREA Production Skalica
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prvému slovenskému profesionálnemu opernému spevákovi, skalickému rodákovi
Slávnostný
koncert
Bratislava,
účinkujú:
Julia Radosz,
EU - UK
Tour vMetropolitného
23 krajinách, v orchestra
Skalici je jediný
koncert
na Slovensku!
Alena Miro, Miroslav Dvorský, Gustáv Beláček, dirigent - Dušan Štefánek.

Pocta Dr. Jankovi Blahovi

online predpredaj GoOut 13 €
vstupné
dobrovoľné
na mieste
16 €

Truck food
fest
prvému slovenskému profesionálnemu
opernému
spevákovi, skalickému rodákovi

Dom kultúry
Námestie
slobody

Slávnostný
koncert
Metropolitného
orchestra
Bratislava,
účinkujú:
Julia Radosz,
Festival
pouličného
jedla spojený
s charitou
a kultúrnym
programom.
AlenaDussky,
Miro, Miroslav
Dvorský,
dirigent
- Dušan
Štefánek.
Program:
Robo Papp,
RobertGustáv
Burian,Beláček,
mini disco,
maskoti,
animátori
pre deti.

vstupné
dobrovoľné
vstup
voľný

Informácie o bezplatnom uverejňovaní podujatí poskytuje
Námestie slobody
Truck food fest
Turistická informačná kancelária mesta Skalica (tel.č.: +421 34 664 53 41, +421 915 723 216).
Všetky informácie sú tiež uverejňované na www.tikskalica.sk a vo vysielaní Záhoráckeho rádia,
10:00
22:00Skalica
hod.
pouličného
jedla spojený sFB
charitou
a kultúrnym
FB -TIK
- TuristickáFestival
informačná
kancelária,
Tik Skalica,
FBprogramom.
Mesto Skalica - oficiálna vstup
stránka.
voľný

28.04. - 01.05.2022

M4 Slovakia

Program: Dussky, Robo Papp, Robert Burian, mini disco, maskoti, animátori pre deti.
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